ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Τέζεθε από ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε
Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Υ.Α.) ην θάησζη εξώηεκα
γηα ηε ζύληαμε λνκηθήο γλσκνδόηεζεο:
«Τι ιζσύει ζσεηικά με ηιρ άδειερ ειδικού ζκοπού και ηηλεπγαζία ζηιρ Δ.Ε.Υ.Α.;»

Καηά ηε γλώκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***

Σύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία ΚΥΑ Αξηζκ. Γ1α/Γ.Π.νηθ. 28503 «Έθηαθηα κέηξα
πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο από ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνύ COVID-19 ζην ζύλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο γηα ην δηάζηεκα από ηε Γεπηέξα,
10 Μαΐνπ 2021 θαη ώξα 6:00 έσο θαη ηελ Παξαζθεπή, 14 Μαΐνπ 2021 θαη ώξα 6:00.»
(ΦΔΚ Β’ 1872), νξίδεηαη πεξί ιδιωηικών επισειπήζεων ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη
νη Γ.Δ.Υ.Α. σο ΝΠΙΓ εθηόο Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη
ζε πεπιοσέρ πολύ αςξημένος κινδύνος (κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε εξσηώζα Γ.Δ.Υ.Α.
σο επξηζθόκελε ζηε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ), όηη :
-

Λεηηνπξγνύλ κε ην αλαγθαίν πξνζσπηθό γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ή ηεο
εθπιήξσζεο ηνπ έξγνπ ηνπο ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο
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-

Καζνξίδεηαη ππνρξεσηηθή πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο
απμεκέλνπ θηλδύλνπ κε ρνξήγεζε εηδηθήο άδεηαο απνπζίαο θαη ηειεξγαζίαο,
όπνπ είλαη εθηθηό.

-

Υπνρξεσηηθή ηειεξγαζία ζην κέγηζην δπλαηό πνζνζηό , εθόζνλ ζπλάδεη πξνο
ηελ θύζε ησλ θαζεθόλησλ, αλεμαξηήησο εάλ αθνξά επάισηε/απμεκέλνπ
θηλδύλνπ νκάδα. Δηδηθώο ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ ππνρξεσηηθή ηειεξγαζία
ζε πνζνζηό 60%.

Σην άξζξν 3 λ. 1069/1980 νξίδεηαη όηη «Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο ειέγρεη ηελ
θαζεκεξηλή εξγαζία ηεο επηρείξεζεο, αζθεί επνπηεία ζηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηώλ
θάζε ππεξεζίαο αζθώληαο ηε δηνίθεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο». Αθνινύζσο, ζην άξζξν
14o ηνπ ηζρύνληνο ΟΔΥ ηεο Γ.Δ.Υ.Α., νξίδεηαη όηη ν Γεληθόο Γηεπζπληήο απνθαζίδεη
γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηώλ ζην πξνζσπηθό κεηά από εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ θαηά
πεξίπησζε Γηεπζπληή ηεο ππεξεζίαο όπνπ θαηέρεη νξγαληθή ζέζε ν ππάιιεινο.
Δλόςεη ησλ αλσηέξσ, ν Γεληθόο Γηεπζπληήο, ζύκθσλα κε ηελ θάζε θνξά ηζρύνπζα
ΚΥΑ γηα ηα έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο από ηνλ θίλδπλν
πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 (ζην παξάξηεκα πεξί ηδησηηθώλ
επηρεηξήζεσλ), ρνξεγεί ηηο αλσηέξσ εηδηθέο άδεηεο, θαζνξίδεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ
εξγάδνληαη κε ην κέζν ηεο ηειεξγαζίαο, θαηόπηλ εηζεγήζεσλ ησλ αξκνδίσλ
Γηεπζπληώλ.

Αζήλα, 10-05-2021
Ο Ννκηθόο Σύκβνπινο ηεο ΔΓΔΥΑ
Πάλνο Επγνύξεο
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